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ClaroRead kan läsa upp texten i Word-dokument, PDF-filer, e-post, webbsidor, e-böcker m.m. Ofta 

fungerar det direkt, men ibland måste man markera eller skanna innan texten blir uppläsningsbar  

 

Ställ markören där du vill att ClaroRead ska börja läsa och klicka på Spela 

 

Klicka på Stopp när du vill att ClaroRead ska sluta läsa 

 

 

Markera texten 
Om ClaroRead inte läser upp texten när man ställer 
markören och klickar på spela kan man:  
markera texten med musen och sen klicka på Spela 

 
Lyssna på Word-dokument 

Ställ markören där du vill att ClaroRead ska börja läsa 
och klicka på Spela.  

 
Lyssna på PDF-filer 

Ställ markören där du vill att ClaroRead ska börja läsa 
och klicka på Spela 

 
PDF-filen går inte att lyssna på 

När PDF-filen är en bild kan inte ClaroRead läsa upp 
texten utan att du först skannar PDF-filen. 
 
Läs mer om hur du skannar PDF-filer i… 
 Gör texter uppläsningsbara… 

Skanna från PDF/fil 

 

ClaroRead kan inte läsa upp 
texten 

Vissa PDF-filer, e-böcker och texter på Internet kan inte 

ClaroRead läsa upp trots att man skannat PDF-filen.  

 

Då kan man nästan alltid få texten på Internet, E-boken, 

PDF-filen m.m. uppläst genom att man ”skannar texten 

på dataskärmen”. 

 

Läs mer om hur du skannar PDF-filer i… 
 Gör texter uppläsningsbara… 

Skanna från skärm 

 

Med hjälp av ClaroRead Plus kan du även lyssna på dina egna texter. När du till exempel skriver en 

uppsats kan du själv kontrollera att det låter bra genom att lyssna på uppsatsen.  

 

Du kan själv välja HUR ClaroRead ska läsa upp din text: 

 Du kan välja att lyssna på din text när den är färdigskriven. 

 Du kan även välja att få den uppläst under tiden du skriver. ClaroRead kan läsa upp det du 

skriver ord för ord eller mening för mening 

 

Läs mer om hur du väljer vad ClaroRead ska läsa upp i…. 

 Välj HUR och VAD du vill få uppläst 


